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Docente Responsável 
Profª Roberta de Lucena Ferretti
prof.robertaferretti@gmail.com 
 
 
Carga horária total: 320 horas 

Local: Hospital Universitário de Taubaté (HUT)

Coordenador do curso: Profa. Roberta de Lucena Ferretti

Objetivos do curso 

Geral: Aperfeiçoar os conhecimentos teórico e prático em nutrição clínica hospitalar para 

nutricionistas recém-formados 

Específicos: 

•Identificar o papel da nutrição no prognóstico das doenças;

•Realizar treinamento técnico para aprimor

atendimento hospitalar; 

•Promover o acompanhamento aos pacientes internados nas diferentes clínicas do 

hospital (Clínicas médicas 1, 2 e 3; Pediatria; Unidades de Terapia Intensiva/UTI 

pediátrica e neonatal; Maternidades 1 e 2; Ortopedia;

•Promover o acompanhamento da rotina do Lactário e distribuição de dietas;

•Promover discussões diárias de casos clínicos dos pacientes hospitalizados, no âmbito da 

assistência nutricional secundária e terciária;

•Auxiliar no desenvolvimento de raciocínio crítico

conduta nutricional, considerando a evolução clínica, nutricional e prescrição dietética; 

•Realizar pesquisas científicas relacionadas ao Serviço de Nutrição e Dietética.

Numero de vagas: 3 vagas semestrais

Público alvo: Nutricionistas com até 2 anos de formação.

Data de inscrição: 24 de junho

Data de seleção: (entrevista e análise de currículo): 18 

em mãos, no dia da entrevista, o Currículo Lattes.

Duração do curso: 25 de julho a 30 de novembro

Horário do curso: 7h30 às 11h30 ou 9h30 às 13h30
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Aperfeiçoar os conhecimentos teórico e prático em nutrição clínica hospitalar para 

formados  

•Identificar o papel da nutrição no prognóstico das doenças; 

•Realizar treinamento técnico para aprimorar as habilidades do nutricionista no 

•Promover o acompanhamento aos pacientes internados nas diferentes clínicas do 

hospital (Clínicas médicas 1, 2 e 3; Pediatria; Unidades de Terapia Intensiva/UTI 

Maternidades 1 e 2; Ortopedia; 

•Promover o acompanhamento da rotina do Lactário e distribuição de dietas;

•Promover discussões diárias de casos clínicos dos pacientes hospitalizados, no âmbito da 

assistência nutricional secundária e terciária; 

desenvolvimento de raciocínio crítico-investigativo para a realização da 

conduta nutricional, considerando a evolução clínica, nutricional e prescrição dietética; 

•Realizar pesquisas científicas relacionadas ao Serviço de Nutrição e Dietética.

3 vagas semestrais 

Nutricionistas com até 2 anos de formação. 
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Aperfeiçoar os conhecimentos teórico e prático em nutrição clínica hospitalar para 

ar as habilidades do nutricionista no 

•Promover o acompanhamento aos pacientes internados nas diferentes clínicas do 

hospital (Clínicas médicas 1, 2 e 3; Pediatria; Unidades de Terapia Intensiva/UTI – adulto, 

•Promover o acompanhamento da rotina do Lactário e distribuição de dietas; 

•Promover discussões diárias de casos clínicos dos pacientes hospitalizados, no âmbito da 

investigativo para a realização da 

conduta nutricional, considerando a evolução clínica, nutricional e prescrição dietética;  

•Realizar pesquisas científicas relacionadas ao Serviço de Nutrição e Dietética. 
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